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 قتصاد اإلسالمي وتأثره بهامتغيرات االجتماعية وأثرها في اإلال
(The Effects of Social Changes on Islamic Economics) 

 

         ضياء اهلل 
 

Abstract 
 

Islamic Economic System consist of institutions, organizations and the social values by 

which natural, human and man-made resources are used to produce, exchange, 

distribute and consume wealth, goods and services under the guiding principles of Islam 

to achieve fal┐╒ in this world and in the Hereafter. The economists have not paid much 

attention to social changes especially in the field of tanmiyah “development of finances”. 

The argument of the article is that every financial system requires a specific society for 

its implementation and any social change occurring in that society will badly affect its 

economic system.  Based on this analogy, Islamic economic system will provide its fruit 

only in a society friendly to it, bowing to its customs and values. The writer has 

mentioned some of these values and clarified that there is a very close relation between 

having faith in the Creator (Allah) and in the development of economy.  
 

مل حتػ  اعواالػا اتماعاةيػا هاتااعػاـ لػب ماقػص اتنياوػادةٌن  جماالػا ل غتػات  اعانعيػا لػ  أف اػػ   
اعواالػا ت قلػا أقتيػا ةػب اعواالػػا اوجمػ ك نػااء ياقػم لادةػا أـ نيانػػا هػا ت كتاقانػا اعوػاا  إذا ني نػػا 

 ةنها ل اوقتيا  أالاحم اعيـا حليلا ةؤلب هبا يثًن ف لب ة عاء اونياواد  جمرباء اعانعيا. إهنا قفاؽ
 

فاعنظم اتماعاةيا  اتط  اعثلافيا مبا قامد  لب نييم  اجتااا ،  ؽتا قاعد  لب ةادا   قلاعيد ل 
س    قازةوها، اجملاع  عتا قأثًن لااش  ة ى قظاله اتنياوادي  ة ى قاةيا ةالنياهم هاظتش  ةا   اع

ؿتا ؿ فيعا ة ي اياشاؼ هوض اظتاللح اعوالا ع اض  اتماعاةي  اإلطار اعثلال اع  ةب عتعا قأثًن نياي 
نظاـ اع هوض اعظااا  اتماعاةيا كتص أف قأجم  ل ةٌن اتةااار أف  .ل اعنظاـ اتنياوادي اإلناللي

ها اا مزء لب يا .  ت ةاسىن  ضوه  اتنياوادي اإلناللي عيس لنوزت ةب اعنظم اإلنالليا اآلجم ك
ل لكاقه اظتنانص هغًن ل اةاة ذعك اترقااط هٌن اصتزء  اعكا.  اإلنالـ رت  ل هناء اجملاع  هٌن أالاؿ 

 أالاؿ نيانيا  مل كتو ها  حدا  لنف دة  لنوزعا فيعا هينها ها دلج هوضها  اجم ليا  أالاؿ انياوادة
                                                 

   مالوا هشا رانا  اإلنالليا  اع غا اعو هيا، وهد اعدر اونااذمب 
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اعانكا قافاةا فيعا هينهعا قفاةال  ثيلا  ذعك لا ةضي  ل هوض حبيث قاكاف لنها يا ا  احدة ل
 اعنظاـ اتنياوادي هويغا اعاانيويا جباقص اليغاه اوجمالنييا  اإلماعاةيا.

 موقف اإلسالم من بعض الظواهر االجتماعية  ػ2
 :. العنصرية2

ار شػآل شػكاعه  قامػد حػآل اآلف ل الػل ؼتا ػ  ا   يلب اعظػااا  اتماعاةيػا  مػد  ل اعاػارةب اعاشػ  
أ  اا عتا أث  ل قاةيػا اضتلػاؽ  اعااماػا   مز   يفها ةل اا اعنظاـ اإلناللي يكا أ  اعنظاـ اونياواد

 اظتاو لا اعنشاط اتنياوادي  اتماعاةي.
 

إف اعاو ؼ ة ى ذعك ة ى ماقص لب اوقتيا حيث أف عتا اقوكانػا  ة ػى نيعاةػا  ةدةػدة انياوػادةا 
اونػااؽ  يػ عك شػغا  –اوفػ اد  ؼتا ػ  اظتنػاطب  هاعاػاس اقسػاع  هػٌن ؼتا ػ  اقسػياةإلب ح ةا اعوعػا   

اعاظائ   غًن ذعك لب اتقشعا اعيت قااث  مػ رةا لػب مػ اء ذعػك  ة ػى اػ ا اعاسػاؤؿ جتيػص اعنوػاص 
هاً  نياائػا ا ةأةهػا اعنػاس إقػا جم لنػايم لػب ذيػ   أقثػى  مو نػايم شػو ’’ اظتااني  اعااعيػا. ةلػاؿ اهلل قوػاس: 

 احػػدة  إف  ىن. فجعيػػ  اوفػػ اد  اصتعاةػػا  ق مػػ  إث ذيػػ   أثػػ1‘‘يػػ لكم ةنػػد اهلل أقلػػايمعاوػػارفاا إف ا  
آجم  موا اعناس شواهاً  نياائا مبا ةوكسه لب اجماالؼ ل اظتزةد لب  ىناجماالؼ اع اف  اصتنس أ  _ مبو

 اطتوائص. يا ذعك ل موه إث إكتاد قوارؼ هٌن اؤتء رتيوا.
 

ا اعوالنيا  اعاطيدة هٌن اصتعي   مل ةكب ذعك إلم اء قف نيا أ  دتيز.  ذعك إفتا ةاحلب ةب ط ةب إنيال
 .2 لدار اوفض يا اا للدار اعوعا اععيص اعناف 

ش  ت فضا عو  ي ة ى ةجعي  ت نناف اظتاعناس ناانيا يا  ’’ ال ى اهلل ة يه  ن م اع ناؿ  ةلاؿ 
 .3‘‘ناد إت هاعالاكيض ة ى ا  آله

 

 اع ناؿ .  ةلاؿ4‘‘إف اهلل ت ةنظ  إث الاريم  عكب ةنظ  إث ني اهكم’ ’ ةلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م 
 .5‘‘لب ةًن رمال هسااد عاف أله إقك ال ؤ فيه ماا يا’’ ال ى اهلل ة يه  ن م 

 ةلاؿ ال ى اهلل  7ن عاف لنا اؿ اعايم 6ال ى اهلل ة يه  ن م ةب ن عاف اعفارني اع ناؿ  ياف ةلاؿ
 .8‘‘ؤ دلاؤام  ةسوى ه لاهم أدقااماظتس عاف قاكاف’’ ة يه  ن م : 
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 ىناػػا نػػيدقا  اةاػػب نػػيدقا..  لوػػ 10 إث هػػالؿ 9 يػػاف ةعػػ  رضػػي اهلل ةنػػه ةلػػاؿ لشػػًنا إث أ ي هكػػ ’’ 
ذعك اعنواص أف ليداف اعوعا لفااح إث آجم  لدك  ألاـ اصتعي  اوف اد هال ةلاا  لب قسص أ عػاف 

 أ  غًن ذعك.
ه لػػم هػػٌن اظتسػػ عٌن  غػػًنام لػػب أف عتػػم لػػا ع عسػػ عٌن لػػب ا    علػػد قػػص ة ػػى  ذعػػك ل اظتوااػػدا  اعػػيت

 .11‘‘حلاؽ  ة يهم لا ة يهم لب  اماا 
 

 :12 ةدؿ ة ى ذعك لا ياص رناؿ اهلل ال ى اهلل ة يه إث اظتن ر هب نا ك ماء فيه
 

هسػػم اهلل اعػػ زتب اعػػ حيم. لػػب ػتعػػد رنػػاؿ اهلل إث اظتنػػ ر هػػب نػػا ك نػػالـ اهلل ة يػػك فػػ      (2)
اهلل اع ي ت إعه إت اا. ألا هود: فعب انالاا نيا انػا  أيػا ذهيحانػا  ذعػك اظتسػ م  زتد إعيكا  

اعػ ي عػه لاعنػا  ة يػه لاة ينػا. لب مل ةفوػا  فو يػه دةنػار لػب نييعػا اظتواف ي. اعسػالـ  رزتػػا اهلل 
 .13ةغف  اهلل عك

 

 إقه لب أن م لب ػتعد رناؿ اهلل إث أاا اعيعب .. ه ناعا فيها : ’’  ياص إث أاا اعيعب:   (3)
ظتػؤلنٌن عػه لػاعتم  ة يػه لػا ة ػيهم  لػب يػاف ة ػى ةهادةاػه أ  الب ةهػادي أ  قوػ ا  ف قػه لػب 

 .14‘‘قو اقيه ف قه ت ةفنت ةنها،  ة يه اصتزةا
 

لب ال ى الالقنا  أيا ذهيحانا ف عك اظتس م اع ي ’’ال ى اهلل ة يه  ن م اع ناؿ  ةلاؿ   (4)
 .15‘‘ة يه لا ة يهمعه ذلا اهلل  ذلا رناعه لا ع عس عاف   

 

 16لنهج رناؿ اهلل ال ى اهلل ة يػه  نػ م نػار اعوػحاها رضػي اهلل ةػنهم فهػ ا حايػص هػب لسػ عا ة ى 
لانيهم ل اإلنالـ   ماامهم ؿتا اظتس عٌن  ةلاؿ حباا طف يس لب أرض اعت لز ةورتؼ  عتم ةكاص إث ا  

هاآللػػػاف عكػػػم  و تديػػػم اػػػ ا اعكاػػػا  لػػػب حايػػػص هػػػب لسػػػ عا واػػػا طف ػػػيس لػػػب أرض اعت لػػػز ’’ فيػػػه 
 وا ػػيكم  ألػػااعكم  الػػاالوكم  هػػيوكم  دةػػنكم  الػػ ااقكم، ة ػػى إنيػػ ار هوػػغار هاصتزةػػا ة ػػى أاػػا يػػا  

اػال  رتػ  أاػا اناوػغاراً لػنكم ع جزةػا  عنػا هيم دةنار  اؼ، عيس عكم أف جتعواا هٌن لافػ ؽ لػب ات  
 لوػػاقاكم ة ػػى ةػػد  اهلل  رنػػاعه  أف قفػػ ؽ هػػٌن غتاعػػ  انػػاكثارا لنػػا ع جزةػػا  عنػػا قوػػيحاكم  ضػػ وكم

اػا اعكاػا  ني اء ضيافا لب غًن اظتسػ م عي ػا هػاظتو  ؼ لػب مػالؿ.  طوػاـ ا  إ اع ةب ألناا فيعا اناعوام   
 مػالؿ شػ اهبم  إرشػاد اعع ةػب ة ػى لػا ةضػػ هكم فيػه  إف نيعػ  هأحػد لػب اظتػؤلنٌن ةنػديم فو ػػيكم أداؤ  
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ؿ د هنػػم فػػ ف قاػػام  أنيعػػام اعوػػالة  أقيػػام اعزيػػاة ف جمااقنػػا ل دىن فئػػا لػػب اظتػػؤلنٌن  اظتسػػ عٌن أت لتػػاإث ا  
اعػدةب  لػػب قػاث ةػػب اإلنتػػاف  اإلنػالـ  اصتزةػػا فوػػد  اهلل  رنػاعه  اعػػ ةب ألنػػاا  اهلل اظتسػاواف ة يػػه . فػػ ف 
ة ض ع عؤلنٌن شغا ةنكم نيه يم ةد يم فغًن لأجماذةب ه عك  ت قانيض ذعك ةهديم هوػد أف قفيئػاا 

ظتسػػػ عٌن. اػػػ ا ة ػػػيكم  اػػػ ا عكػػػم شػػػهد اهلل  لالئكاػػػه  رنػػػاعه  اعػػػ ةب آلنػػػاا  يفػػػى هػػػاهلل إث اظتػػػؤلنٌن  ا
 .17شهيداً 

 

هب  نود هفداء أن ك أاا اع لا اع ةب  نيواا هأةدي اضت هٌن لب اعلاارس ػ لب هيم لاؿ  18 افآل اع يث
 .19اظتس عٌن

 

وض نيادة اعاوثا  ياقاا لب اظتااديء إث اعااني  اعوع ي  ر ي أف ه كق  ئا نيد حاؿ اظتس عاف او ا
هب اعواص أف ة نا عه  21ط ص لب ةع   20اع ماؿ اعساد  ة ي  اعاارةب أف حايم لو  اظتلانيس

هب اعوالم  ياف شدةد اعسع ة  أل  أف ةكاف ةاادة 22 فدًا ع عوارضا. فأرنا إعيه  فدا ه ئانا ةاادة
ا ا ا اوناد  نيدلاا غًن  ةك عين. اظتاحدث ةب اعلـا ف عا  الا اعافد إث اظتلانيس نياؿ اظتلانيس ؿتا 

ةضاء اعافد إف ا ا اوناد أفض نا رأةا  ة عا  اا نيدقا  جمًنقا اظتلدـ ة ينا  إقنا فلاؿ اعو   رتيوًا ا  
 نياعه  نيد أل   اولًن د قنا.  أل قا أف ت متاع  رأةه  نياعه مث  نياعاا فكاف نياعتم  رتي  ق م  إث رأةاً 

 .23‘‘اد  اوهيض ةندقا نااء ت ةفضا أحد أحداً إت هفو ه  عيس ه اقهةجاا ةند اظتلانيس أف اون
 

إف اعنظػػػاـ اإلنػػػاللي ت ةوػػػرتؼ ل قػػػاث اعاظػػػائ  ل اعد عػػػا اإلنػػػالليا إت مبويػػػار اوالػػػ ح  ت لكػػػاف 
ع عحسػػػػػاهيا أ  اعل اهػػػػػا أ  غػػػػػًن ذعػػػػػك فيػػػػػه ةلػػػػػاؿ اهلل  قوػػػػػاس: إف اهلل ةػػػػػأل يم أف قػػػػػؤد ا اولاقػػػػػا  إث 

اػ   اوةػػا لػب ألهػػا  اوحكػاـ قضػػعنم رتيػ  اعػػدةب  اعشػػ ع.. ’’  25. ةلػػاؿ اإللػاـ اعلػػ طي24‘‘أا هػا
 اوظهػػ  ل اوةػػا أهنػػا ةالػػا ل رتيػػ  اعنػػاس فهػػي قانػػا ؿ اعػػاتة فيعػػا آؿ إعػػيهم لػػب اولاقػػا  ل نيسػػعا 

احػ ز ل اولااؿ  رد اعظاللا   اعودؿ ل اضتكالا   قانا ؿ لب د هنم لب اعنػاس ل حفػ  اعادائػ   اع
اعشػػػػهادا   غػػػػًن ذعػػػػك ياع مػػػػا لتكػػػػم ل قازعػػػػا لػػػػا ؿتػػػػا  اعوػػػػالة  اعزيػػػػاة  نػػػػائ  اعواػػػػادا  ألاقػػػػا اهلل 

 .26‘‘قواث
 

رضػػي اهلل ةنػػه ظتػػا نػػأؿ اإللػػارة فلػػاؿ عػػه أقػػم ضػػوي   27الػػ ى اهلل ة يػػه  نػػ م و ي ذر اع نػػاؿ  ةلػػاؿ
 .28ا ة يه فيها اي ألاقا  اي ةـا اعليالا جمزي  قدالا إت لب أجم اا حبلها  أدك ل
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 ةلػػػاؿ الػػػ ى اهلل ة يػػػه  نػػػ م لػػػب  س لػػػب ألػػػ  اظتسػػػ عٌن شػػػيئاً فػػػاث رمػػػال  اػػػا كتػػػد لػػػب اػػػا أالػػػ ح 
رمػػال ةعػػال ة ػػى ةوػػاها  اػػا كتػػد ل ق ػػك  ع عسػػ عٌن لنػػه فلػػد جمػػاف اهلل  رنػػاعه،  ل ر اةػػا )لػػب  ث

د اولػ  إث غػًن أا ػه .  ةلػاؿ إذا  نػ29اعوواها لب اا أرضى لنه فلد جماف اهلل  رناعه  جماف اظتػؤلنٌن
 ةلاؿ ةع   هب اطتعػا  رضػي اهلل ةنػه لػب  س لػب ألػ  اظتسػ عٌن شػيئاً فػاث  رمػال  30فاقاظ  اعساةا(
رزتػػه اهلل:  رأةػػم 32.  ةلػػاؿ اإللػػاـ أهػػا ةانػػ 31هينهعػػا فلػػد جمػػاف اهلل  رنػػاعه  اظتسػػ يعب اظتػػادة أ  ني اهػػ

 اعدةب  اولاقا فااعيهم اطت اج  لب  عيػم لػنهم أهلي اهلل ألًن اظتؤلنٌن أف  قاخ  نيالا لب أاا اعوالح 
ف يكب فليها ةاظتا لشػا را واػا اعػ أي ةفيفػا ت ةع ػ  اعنػاس لنػه ة ػى ةػارة  ت متػاؼ ل اهلل فيعػا هوػد 
اظتػػا  جتػػاز شػػهادقه إف شػػهد  ت متػػاؼ لنػػه مػػار ل حكػػم إف حكػػم ف قػػك إفتػػا قاعيػػه مااةػػا اولػػااؿ 

ها ة ف  لب ذعك لا ةشاء  لتاجز لنػه لػا ةشػاء فػ ذا مل ةكػب ةػدت  أجم اا لب ح ها  جتنص لا حـ  لن
 .33ثلا ألينا فال ةؤدتب ة ى اولااؿ

 

ف فيجػص ة ػى يػا لػب  س شػيئاً لػب ألػ  اظتسػ عٌن لػب اػؤتء  غػًنام ا  ’’ رزتػه اهلل  34 ةلاؿ اهب قيعيا
اعاتةا أ  ناب ل ةساوعا فيعا حتم ةد  ل لاض  أال ح لب ةلدر ة يه  ت ةلدـ اع ما عكاقه ط ص 

 .35اعع ص

عوػب رنػاؿ اهلل الػ ى اهلل ’’ اعنظاـ اإلماعػاةي اإلنػاللي اع شػاة حت نتػاً قالػا ، ففػي اضتػدةث  لتـ  ۔ 2 
 اع شػاة هػاةرتاؼ جمػرباء اعانعيػا  ة عػاء اتنياوػاد أداة اػدـ  خت ةػص ل  36‘‘ة يه  ن م اع اشي  اظت قشي

 انياواد اعاالد.
 

اةي اإلنػػػػاللي هاعسػػػػ اؾ اتنػػػػاهاليي اعػػػػرتل  ت هاإلنػػػػ اؼ  اعاػػػػ خ ل ت ةوػػػػرتؼ اعنظػػػػاـ اتماعػػػػ۔ 3
 38 ي ػاا  اشػ هاا  ت قسػ فاا إقػه ت كتػص اظتسػ فٌن’’ ةلػاؿ اهلل قوػاس  37ؼتا   اظتناناا  لب أف اح  لأمت

 اػػا اعػػ ي اقشػػأمنا  لو  شػػا   غػػًن لو  شػػا   اعنخػػا  اعػػزرع ؼتا فػػا أي ػػه  اعزةاػػاف ’’  نياعػػه قوػػاث 
لاشػػػاهبا  غػػػًن لاشػػػاهه ي ػػػاا لػػػب ذتػػػ   إذا أذتػػػ   أقااحلػػػه ةػػػـا حوػػػاد   ت قسػػػ فاا إقػػػه ت كتػػػص  اع لػػػاف 
 .39‘‘اظتس فٌن

 

يا  اعشػ   لػامل ةكػب نػ فا  ؼتي ػا  ةلػاؿ يػا لػا   أحا اهلل ات  ’’ رضي اهلل  ةنهعا  40ةلاؿ اهب ةااس
 .42ل يا شيء. اعنهي انا  ةب اإلن اؼ 41شئم  اعاس لا شئم لا اجمعأؾ جمو ااف ن ؼ  ؼتي ا
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 ةلاؿ اهلل قوػاس :  آ  ذا اعلػ  ي حلػه  اظتسػكٌن  اهػب اعسػايا  ت قاػ ر قاػ ة ا إف اظتاػ رةب يػاقاا إجمػااف 
. فػاهلل قوػاس ظتػا ألػ  هاإلقفػاؽ هنػى ةػب  اإلنػ اؼ فيػه  نيػد شػاه 43‘‘اعشياطٌن  ياف اعشيعاف ع هػه يفػارا

 ارقكػػا  لووػػياه، فاعااػػ ة  اػػا اإلقفػػاؽ ل غػػًن   ة   اعسػػفه  قػػ ؾ طاةػػا اهللاػػاظتاػػ رةب هاعشػػياطٌن ل اعا
 .44حب  عا ياف لدا  نييا اةضاً اعاا ة  اعنفلا ل لوويه اهلل قواس  ل غًن اضتب  اعفساد

 

 ةلػاؿ الػ ى  45‘‘نػ اؼ  ت ؼتي ػاإي اا  اش هاا  اعاساا لب غًن ’’ ال ى اهلل ة يه  ن م  اع ناؿ  ةلاؿ
 كف ةػػ  سػػاا  قوػدنياا لػػب غػػًن ؼتي ػه  ت نػػ ؼ فػػ ف اهلل قوػاث لتػػص ا  ي ػاا  اشػػ هاا  اعا’’ اهلل ة يػه  نػػ م 
 ..46قوعاه ة ى ةاد 

 

..  ةلاؿ رحم اهلل إل أ اياسص ظياا  اقفب نيود .. 47لاةاؿ لب انياود’’ ةلاؿ ال ى اهلل ة يه   ن م 
 لػػػب غنػػػا  اهلل  لػػػب هػػػ ر أفلػػػ   اهلل ألػػػب انياوػػػد ’’ ..  ةلػػػاؿ 48أي  هاػػػدهًن لػػػب غػػػًن إف اداػػػا  ت قفػػػ ة 

 .49قااض  رفوه اهلل  لب جتًن نيوعه اهلل
 

فاعنوػاص اعسػػاهلا  غًناػػا يثػًنة. حتػػـ  اعػػرتؼ  اإلنػ اؼ ل رتيػػ  اجملػػات  وف اعػرتؼ لػػ ض انياوػػادي 
 اماعاةي ت هد لب ني ػ  مػ  ر  لػب اجملاعػ   كتػص ة ػى اجملاعػ  للا لاػه هكػا اعانػائا. فػ ف اقاشػ  ل 

 ػػى اظترتفػػٌن فحسػػص هػػا قاوػػد إث يػػا جم يػػا لػػب جمالةػػا اجملاعػػ  اجملاعػػ  أفسػػداا وف أثػػار  ت قلاوػػ  ة
 إذا أردقػػا أف ’’ قػػ ر  اظترتفػٌن هػػأيرب اعوػ ا  ةلػػاؿ اهلل قوػاس  عػ عك قػػاك أف شػ ةوا اإلنػػالـ ح لاػه  ا  

 .50هن ك ني ةا أل قا لرتفيها ففسلاا فيها فحب ة يها اعلاؿ فدل قااا قدلًنا
 

هعػػ   لويشػػاها فا ػػك لسػػاينهم مل قسػػكب لػػب هوػػدام إت   يػػم أا كنػػا لػػب ني ةػػا’’  ةلػػاؿ مػػا  ةػػال 
 .51‘‘ني يالً 

 

 القيم الثقافية اإلسالمية:
إف اعليم  اتجتااا  اعيت اجملاع  قؤث  ت ػتاعه  اقظالها اتنياواد  هلدر لػا قاسػ  ثلافػا اصتاعػ   قاوعػب 

  اتنياواد اإلناللي.. ةظه  أث اا ل غتاؿ اتنياواد  لب انا قنظ  اا اعثلافا اإلنالليا عتا د ر ل
  رتيػ  غتػات  اتنياوػاد اإلنػاللى نتكب عنا أف ؾتيص هاإلكتا  هػأف اعثلافػا اإلنػالليا عتػا د ر ياػًن ل

  اي قشج  اظتس م ة ى اظتزةد لب اعوعا  اعكسص  اعالدمي.
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 وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها:
غػي لوػاث اولػار  ةوعػا ة ػى اعاالػاؿ إعيهػا اعاع   إث اوحسب : لب نييم اظتس م  قلاعيد  أقه عيا  (2)

 هاعااس فهي قغ س  52‘‘.إف اهلل لتص لواث اولار  ةك   نفانفها’’ ةلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م 
 حسب  قتا رائد يا غتهاد ثلال.ل اعف د اعععاح  اعاع   إث ات  

 

 ضوم ا ا اظتاػدأ  ضػوه اعوػحيح اضت يا  نيد ا اإلنالليا قؤلب مبادأ اعاغيًن   ارادة اعاغيًن : فاعثلاف (3)
فػػػاةارب أف  لاػػػدأ اعاغيػػػًن  هناػػػ  لػػػب قفػػػس اإلنػػػناف  هاعاػػػاس فهػػػي قو ػػػب اولػػػ  ة ػػػى أرادة اإلقسػػػاقيا 

 .54‘‘إف اهلل ت ةغًن لا ةلـا حآل ةغًن ا لا هأقفسهم’’ ةلاؿ اهلل قواس:  53عاحليب ا ا اعشيء
 

فػػ اد  قاوػػا ف لػػ  هوضػػها اعػػاوض ة ػػى فوػػا اعاوػػا ف ة ػػى اعلػػيم اعسػػائدة  اجملاعػػ  اإلنػػاللي : أف ا (4)
’’ ةلاؿ رناؿ اهلل الػ ى اهلل ة يػه  نػ م :  55اطتًن لوىن ذعك قضاف  اصتهاد  شياع فك ة اصتعاةا

ة ػػى يػػا لسػػ م الػػدنيا ل يػػا ةػػـا نيػػاعاا ةارنػػاؿ اهلل فػػ ف مل كتػػد. نيػػاؿ ةوعػػا هيػػد  فينفػػ  قفسػػه 
اؼ، نيػػاعاا فػػ ف  مل ةسػػاع . نيػػاؿ  ةػػأل   ةاوػػدؽ، نيػػاعاا فػػ ف مل ةفوػػا. نيػػاؿ ةوػػين ذا اضتامػػا اظت هػػ

الػ ى اهلل  ةػب.  ر ي 56‘‘هاظتو  ؼ  ةنهي ةب  اظتنك  نياعاا ف ف مل ةساع . نيػاؿ نتسػك ةػب اعشػ 
أي اعناس جمًن. نياعاا : ةارناؿ رما ةوعي لاعه  قفسه، فلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م ’’ ة يه  ن م 

. فػػاعليم اسإلنػػالليا قغػػ س ل 57 قوػػم اع مػػا اػػ ا  عػػيس هػػه  عكػػب أفضػػا اعنػػاس رمػػا ةوعػػي مهػػد
جم ة ةوين أقه لتوػا أم  ل اعدقيا  اآلاعف د اإلنتاف هأقه إذا ةعا ةعال فيه قل   إث اهلل قواس  عه 

 اػا متػ س شػج ة 58ذت ة ةع ه عيس فل  ل اعدقيا ها عه أم  ةند اهلل ل اآلجم ة : نييا و ي اعػدردا
  إت هوػد يػ ا  يػ ا ةالػاً. فلػاؿ عتػم نيػاؿ اظتػؤلب أخت س ا   اعشج ة  اقم شػيب ياػًن  ت اػي قثعػ

 .59اعوادؽ. لا ة ى أف ةكاف س أم اا  ةأيا لنها غًني
 

دتجيد اعوعا اعيد ي: لب اعلػيم  اعوػادا  اوالػ يا ل اجملاعػ  اإلنػاللي أقػه نتجػد اعوعػا اعيػد ي   (5)
لػػاص نيػ  جمػػًنا لػا أيػػا أحػد طوا’’  ل ذؿ ةػ  ي اعاخػاري نيػػاؿ رنػاؿ اهلل الػػ ى اهلل ة يػه  نػػ م 

 . 60لب أف ةأيا لب  ةعا ةد   أف قي اهلل دا د ة يه اعسالـ ياف ةأيا لب ةعا ةد 
 

ففػػي اضتػػدةث فضػػا اعوعػػا هاعيػػد  قلػػدمي لػػا ةااشػػ   اعشػػخص هنفسػػه ة ػػى لػػا ةااشػػ   غػػًن . اضتكعػػا ل 
جم يفػا ل ختويص دا د هاع ي  أف انياوار  ل أي ه ة ػى لػا ةو عػه هيػد  مل ةكػب لػب اضتامػا وقػه يػاف 
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اورض يعا نياؿ اهلل قواث  إفتا اهاغي اويا لب ط ةب اوفضا  عت ا أ رد اعني ال ى اهلل ة يه  ن م ل 
 .61للاـ اتحاجا هه ة ى لا نيدله لب أف  جمًن اعكسص ةعا اعيد.

 

فو ػى اعوػاق  ’’  62إف اهلل قوػاس كتػص إذا ةعػا أحػديم ةعػال أف ةالنػه’’  ةلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م 
 ي انػاوع ه اهلل ل اعوػار  اوت   اعوػدد لػثاًل اف ةوعػا مبػا ة عػه اهلل ةعػا إقلػاف  إحسػاف هلوػد اع

قف  جم ب اهلل اع ي اناوع ه ل ذعك  ت ةوعػا ة ػى قياػه إف إف مل ةوعػا ضػاع  ت ة ػى للػدار اومػ ة 
عوػاحاه ف ػم  ها ة ى حسص اقفاؽ لا قلاضيه اعونوا يعا ذي  أف الاقوا ةعا ةعاًل جتا ز فيه  دفوه

ه حػيت اقلػب لػا قوعيػه اعوػنوا م عي ا ي ااا أف  ةظه  لب ةع ه ةعاًل غًن لالب فشػ ع ل ةعػا هدعػسهن
اه فأجمػػ  او ؿ  أةعػػا  اعثػػا  فشػػك   فلػػاؿ مل أةعػػا وم ػػك هػػا نيضػػاء ضتػػب اعوػػنوا  حاهػػه عوػػ امث غػػد

مػ ة فلػد يفػ  لػػا ي ااػا أف ةظهػ  لػب ةع ػي ةعػا غػًن لػالب. لػالب نيوػ  اعوػاق  ل اعوعػا عػنلص او
 .63ة عه اهلل  رمبا ن ص اإلقلاف

 

اعكسص ة ى ل اقص فعلدار لات هد عكا أحد لنه. ةوين لا  64 ةلاؿ اإللاـ ػتعد هب اضتسب اعشياا 
ةليم هه ال اه ةفرتض ة ى يا أحد اياساهه ةينا وقػه ت ةااالػا إث إنيالػا اعفػ ائض إت هػه  لػا ةااالػا 

 .65ضاهه إث إنيالا اعف ائض ةكاف ف  
 

أقتيػا اعانيػػم أف ةػػؤدي فيهػػا فاعانيػػم ةوػػد لػػاردا لػػب لػػاارد اعث  ة. يػػا إقسػػاف لسػػؤؿ ةنػػه يعػػا اػػا   (6)
ت قز ؿ نيدلا ةاد ةـا اعليالا حآل ةسػأؿ ةػب أرهػ  ’’ لسااؿ ةب لاعه ةلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م 

 .66لنها ةب ةع   فيم أفنا 
 

نياػػا لاقػػك  الػػحاك نياػػا نػػلعك،   ةلػػاؿ الػػ ى اهلل ة يػػه  نػػ م فػػاغانم ستسػػا نياػػا ستػػس : حياقػػك
 .67‘‘ ف اغك نياا شغ ك.  شااهك نياا ا لك.  غناؾ نياا فل ؾ

 

دة عتػػػا  أت ةاكانػػػ اا ةلػػػاؿ اهػػػا هكػػػ  أف ةنجػػػز ا أةعػػػاعتم ل أ نيػػػا  ػتػػػد فاإلنػػػالـ ةفػػػ ض ة ػػػى اعنػػػاس
ف هلل إ’’ اعودةب رضي اهلل ةنه عوع  هب اطتعا  رضي اهلل ةنه ل  الياه اعيت أ الى عػه فيهػا هاطتالفػا 

 .68 اع يا ت ةلا ه ل اعنهار  حلا ل اعنهار ت ةلا ه ل اع يال لاحة يك 
 



  
   0202ديسمبر  -يوليو المتغيرات االجتماعية وأثرها في اإلقتصاد اإلسالمي وتأثره بها شاور اسالميكس        پ

  
 

291 

 

رضػي اهلل ةنهعػا لػا ةلػاؿ فيػه: ألػا هوػد: فػ ف اعلػاة  69 ياص ةع  ةد اطتعا  إث أ ي لانػى اوشػو ي
 .70ل اعوعا أف ت قؤجم  ةعا اعيـا اعغد ف قكم إذا افو ام ذعك قداريم ة يكم اوةعاؿ

 

مػػاءؾ نػػارؽ. نيػػاؿ : أنيعػػ  ةػػد    لػػا ذا قفوػػا إذا’’ هػػب اطتعػػا  وحػػد ةعاعػػه  اػػا ةادةػػه   ةلػػاؿ ةعػػ 
اهلل قوػاس نيػد انػاخ فنا ة ػى  إذف ف ف ماء  لنهم مائ  أ  ةاطا فساؼ ةلع  ةعػ  ةػدؾ إف  نياؿ :
عنسد ماةهم  قسرت ةارمهم  قاف  عتم ح فاهم ف ذا أةعيناام ا   اعنوم قلاضيناام شك اا هبػ ا  ةااد 

أف  اهلل جم ب اوةدي عاوعا. ف ذا مل جتد ل اععاةا ةعاًل اعاعسم ل اظتوويا أةعات فاشغ ها هاععاةا 
 .71نياا أف قشغ ك هاظتوويا

 

فاعانيػػم إذا مل قشػػغا ل اععاةػػا فسػػاؼ قشػػغ ه ل غًناػػا  عػػ عك ااػػام اإلنػػالـ هػػه  ألػػ  أف  ت ةكػػاف 
 ةشػػغا  نياػػه فيعػػانػػا قلػػاؿ: إف اعلػػيم  اعاوػػا ف لػػب اانػػاؾ  نيػػم فػػ اغ أي   نيػػم ت ةسػػافيد فيػػه إقسػػاف   

 اد ة يه هاعنف .ةو
 

 الض عكا ةـا ةع ه ف ف عكا ةـا لا  ’’ رضي اهلل ةنه عوال ه ة ى لو   72 ةلاؿ ة ي هب ا ي طاعص
د إلكاهنػػا أ  اع حامػا فيهػػا إذا ةنػ‘‘ اعاهػػا ف’’  اهنػا أ  اعاسػل  فيػه...  إةػاؾ  اعوج ػػا ل اولػار نياػػا أ

 .73عااب ةنها إذا انااضحم فض  يا أل  لاضوهقنك   أ  ا
 

نػا اعكػا فهػا لػ قا   يعا ني نا  إف اتنياواد اإلناللي مزء لب اعكا ت نتكب دراناه لنفوػال لػب درا
 أ مه اترقااط  اعافاةا هينه  هٌن لا ةاوا هه لب جموائص:  هوض فيعا ة ي ؿتا ؿ هياف  أشد اترقااط

 

ةب اع  حي عه ف ف اعوليدة قدف  اظتس م إث عوليدة اعيت اي لودر اعاعا اارقااط اتنياواد اإلناللي هػ 2
يػا ذاقنتاقيػا  نييعػا إاعاك ي   فلا ع ع اص هاالػفه قاهوػا لػب ق ػك اعوليػدة  قضػفي ة ػى اظتػ اص طاهوػا 

هلع  اعنظ  ةب قاةيػا اعانػائج اظتاضػاةيا اعػيت ةسػج ها ل غتػاؿ اعاعايػب اعوع ػي  خت ػب ل قفػس اظتسػ م 
اتطعئناف اعنفس ل ظػا اظتػ اص هاةااػار  لناثلػا ةػب  ق ػك اعوليػدة اعػيت ةػدةب هبػا فلػاة ضػعاف شوارا ه

 .ياعانفي   اععاعا  اإلنتا  اع  حي  اتطعئاف اعنفس
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يا ق ك اطتوائص ةاعيز هبا اتنياواد اإلناللي ةب ط ةب اعوليدة اونانيا اعيت ةرتيز ة يهػا  ةاكػاف 
قظهػػ  عػػدك اعاحػػث إت إذا درس اتنياوػػاد اإلنػػاللي ة ػػى ضػػاء  ضػػعب إطاراػػا اعوػػاـ  اػػي يػػ عك ت

 .74اعوليدة  لدك قفاة ه هبا
 

إث غتػػاؿ اعوعػػا فػػأث  اعولدةػػا اإلنػػالليا ظػػاا  فيػػه وف اإلنػػالـ فػػ ض ة ػػى اعلادراعكسػػص  افػػ ذا قظ قػػ
  ةدؿ ة ى ذعك اعل آف  اعسنا  أنيااؿ اعوحاها  فلهاء اولا.

 

اػػا اعػػ ي ’’ ف فتػػا ةػػدؿ ة ػػى أقتيػػا اعوعػػا ةلػػاؿ اهلل قوػػاث :  اعلػػ آف اعكػػ مي: إف دؿ ة ػػى شػػيء (2)
 .75‘‘موا عكم اورض ذعات فالشاا ل  لناياها  ي اا لب رزنيه

 

 .76‘‘ف ذا نيضيم اعوالة فاقاش  ا ل اورض  اهاغاا لب فضا اهلل’’  ةلاؿ ما  ةال
 

ا اػ   اآلةػا   رد  ل يػف غاعافه   اآلةا   غًناا قدةا إث اعوعا  اعكسص ة ػى نػايا اعامػا  و
اليغ اول   ت شك أقه ةند اإلطالؽ ع اما  عا ف ضنا غػًن اػ ا فػ ف اآلةػا  قػدؿ ة ػى إهاحػا اعوعػا 

ااهػػػا  ػتااهػػػا فو ػػػه،  اظتاػػػاح إذا يػػػاف جمادلػػػا ومػػػا ضػػػ  ري أ  حػػػامي أ  قكعي ػػػي ةكػػػاف لع اهػػػا  ػت’’ 
اػا لاػاح ل قفسػه  إهاحاػه هػاصتزء  اػا  ػاس  ؿتا أحػا اهلل لػب اظتأيػا  اظتشػ    اظتاعاػ  هبػا  ذعك أف  اع

جمادـ والا ض  ري  اا إنيالا اضتياة فها لألارةا لب ا   اصتها  لوارب  ػتاا  لب حيث ا ا اعك ي 
 .77‘‘اظتع ا ، فاول  هه إث حليلاه اعك يا ت إث اةااار  اصتزئي

 

ضتػػالؿ ا ةلػػاؿ ط ػػص  78ط ػػص اضتػػالؿ  امػػص ة ػػى يػػا لسػػ م’’ ةلػػاؿ الػػ ى اهلل ة يػػه  نػػ م:  (3)
 ةلػػاؿ الػػ ى اهلل ة يػػه  نػػ م لػػب فلػػه اع مػػا أف  80‘‘ ةلػػاؿ : ط ػػص اضتػػالؿ مهػػاد.  79ف ةضػػا.

ًن يػػد  مهافػػم ةسػػوى ل اياسػػاهبا لػػب اضتػػالؿ لػػب غػػ أي لػػا ةاوػػي  هػػه هػػأف’’ ةوػػ ح لويشػػاه 
 .81 ةساوعا اعلود ل اإلقفاؽ لب غًن إن اؼ  ت قلاًن

 

ب اطتعػا  رضػي اهلل ةنػه: ت ةلوػد أحػديم ةػب لب اعفله اإلناللي ةلػاؿ ألػًن اظتػؤلنٌن ةعػ  هػ  (4)
ط ص اع زؽ فػ ف اعسػعاء ت دتعػ  ذااػا  ت فضػا  إفتػا ةػ زؽ اهلل اعنػاس هوضػهم لػب هوػض  ةلػاؿ 

82عيس  ل اإلنالـ نهاعا..
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.  ةلػػاؿ اإللػػاـ ػتعػػد 83ةلػػاؿ ةعػػ  : ة ػػيكم هاصتعػػاؿ  اناوػػالح اظتػػاؿ  إةػػايم  نيػػاؿ أحػػديم لػػا أهػػاس
اعػػػػدعيا ة يػػػػه أف اهلل قوػػػػاث ألػػػػ  هاإلقفػػػػاؽ ة ػػػػى اعويػػػػاؿ لػػػػب اعز مػػػػا .  او تد   ’’ سػػػػب اعشػػػػياا : اضت

سػػص  لػػا ةااالػػا هػػه إث أدا  اعاامػػص قفػػاؽ ة ػػيهم إت هاحوػػيا اظتػػاؿ هاعك اظتواػػدا   ت ةاعػػدف لػػب اإل
ةكػػػاف  اماػػػا  اظتولػػػاؿ ةشػػػهد عػػػه فػػػ ف ل اعكسػػػص قظػػػاـ اعوػػػامل  اهلل قوػػػاث حكػػػم هالػػػاء اعوػػػامل إث حػػػٌن 

. فاعفلػػػػه 84ؽتنػػػػاع. ق يػػػػه خت ةػػػص قظالػػػػه  ذعػػػػك اد  ل موػػػػا نػػػػاص اعالػػػػاء  اعنظػػػاـ يسػػػػص اعواػػػػا، فنائهػػػ
اإلنػػاللي ةامػػص اعاوػػاط   اعػػرتامم فيعػػا هػػٌن أةضػػاء اصتعاةػػا  لػػب اولث ػػا ة ػػى ذعػػك أف اوفضػػا ل 

ه  قػػ   ر  إث أاػػا ح فاػػه هوػػد أنيارهػػه  ذ ي أرحالػػه  مًناقػػاعفلػػه ع والػػا أف ةوػػ ؼ زياقػػه  الػػدنيا فعػػ   
 .85 نييا أاا ني ةاه أ  لو  

 فاإلنالـ كتوا اعوعا اتنياوادي ف ضا ة ى يا نيادر  ةوارب  حلا عه. 
 ‘‘.ل رد اظتخاار’’ ةدجما اعوعا اتنياوادي أ  اعكسص ضعب ف ض اعكفاةا 

 

ص  اضتسػػا  ين ةنػػه ل نيػػااـ ألػػار اعػػدقيا ياععػػ ألػػا فػػ ض اعكفاةػػا لػػب اعو ػػم فهػػا يػػا ة ػػم ت ةسػػاغ’’ 
86 اضتجالا ا  اضتيايا أ الاؿ اعوناةا   اعفالح‘‘.  غاة  اع كالـ اعنحا  اع

 
 

اعكسص ع نفس  او تد لب أام اعااماا   أف اهلل قواس اناغين مبػا ريػص فينػا ‘‘ اع  ض اعنضًن’’  ل 
ل حتوػي ا لػػب  ا  اعوػالة  اضتػج  اعزيػاة  ذعػك وفلػب حػص اظتػاؿ  اضتػ ص ةػب اعاوػ ةح ه كتاهػػه ي كتػ

ةا اعناس هاعسؤاؿ  حتعا فاناهم اعيت اي لب أةظم احملظارا . ظتا ل رت  اظتاؿ لب حف  اعاح ر ةب أذ
لغين احملااج وف نيياـ اعدقيا هب   اوناا   نيياـ اعدةب ةااني  ة ػى ’’ ...  ل 87اعارع ةب ألااؿ اعناس

اس ػتااعػػا ة ػػى ألػػ  اعػػدقيا حػػآل  عػػا الانػػ  اطت ػػب لنػػه أذتػػاا  يػػاقاا نػػاةيٌن ل إاػػالؾ اقفسػػهم عكػػب اعنفػػ
 اعلياـ هبا فال لتااج إث حث ة يها  ق غيص فيها.

 

 ل غتاؿ اتقااج فاتنياواد اإلناللي ةاعيز ةػب غػًن  لػب اعػنظم  ذعػك أف اتقاػاج ةػدجما ل اتنياوػاد 
ةأةهػا ’’ اضت اـ فاظتسػ م لتػـ  ة يػه أف ةنػاج لػا حػـ  اهلل ةلػاؿ اهلل قوػاث:   اإلناللي حتم نياةدة اضتالؿ 

 .88‘‘ب ألناا ي اا لب طياا  لارزنينايم  اشك  ا هلل إف ينام إةا  قواد فاع ة
  

ةأةهػػا اعػػ ةب آلنػػاا ت حت لػػاا طياػػا  لػػا أحػػا اهلل عكػػم  ت قواػػد ا إف اهلل ت لتػػص ’’  ةلػػاؿ مػػا  ةػػال 
 .89‘‘اظتوادةب.  ي اا ؽتا رزنيكم اهلل حالت طياا.  اقلاا اهلل اع ي أقام هه لؤلناف
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ر ي ل ناص قز ؿ ا   اآلةا  إجماار رت اها قد ر ة ػى لوػىن  احػد.  اػا ’’  90عشاطيةلاؿ اإللاـ ا
حتػػ مي لػػا أحػػا اهلل لػػب اععياػػا  قػػدةنا أ  شػػاه اعاػػدةب  اهلل هنػػي ةػػب ذعػػك  مو ػػه اةاػػداء  اهلل ت لتػػص 

اػاً. مث ألػ ام  ي ػاا ؽتػا رزنيكػم اهلل حػالت طي’’ اظتوادةب، مث ني ر اإلهاحا قل هاا زائدة ة ى لا قل ر هلاعه: 
هػػاعالاك  ذعػػك لشػػو  هػػأف حتػػ مي لػػا أحػػا اهلل جمػػارج ة ػػى درمػػا اعالػػاك، فخػػ ج اشتاةيػػا اعلاضػػي لػػب 

 ػػ  رنػػاؿ اهلل الػػ ى اهلل ة يػػه  نػػ م: فغحػػدةث اهػػب نيالهػػا رضػػي اهلل ةنػػه نيػػاؿ أراد قػػاس لػػب أالػػحا  
شػػدد اهلل ة ػػيهم، إفتػػا ا ػػك لػػب يػػاف نيػػا كم هاعاشػػدةدأ شػػدد ا ة ػػى أقفسػػهم ف’’ فػػيهم اظتلاعػػا: فلػػاؿ 

 اعوػػاال  ةاػػد ا اهلل  ت قشػػ ياا هػػه شػػيئاً  حجػػاا  اةاع  ا، انػػاليعاا ةسػػاليم فأ عئػػك هلاةػػاام ل اعػػدةار 
 نيػػد ر ي ةػػب ‘‘ ةأةهػػا اعػػ ةب آلنػػاا ت حت لػػاا طياػػا  لػػا أحػػا اهلل عكػػم ’’ نيػػاؿ:  قزعػػم فػػيهم’’ هكػػم 

اجمي ةاالػم نيػاؿ:  هب هب ة ية ي ’’ اع هي  هب زةاد اضتارثي أقه نياؿ عو ي هب ا ي طاعص رضي اهلل ةنه 
لاهاعػه . نيػػاؿ: عػيس اعواػػاء ة ةػد اعنسػػك فلػاؿ رضػػي اهلل ةنػه ة ػػي هػه، فػػأقى هػه ل قػػزرا هواػاءة ل قػػد ةػػا ’’ 

هػػاوجم ك. شػػوث اعػػ أس  اع حيػػا فوػػاس ل  مهػػه  نيػػاؿ:  لتػػك الػػا انػػاحييم لػػب أا ػػك ألػػا رزتػػم 
ب ذعػك سػم أاػاف ة ػى اهلل لػاػا ةكػ   أ قنػاؿ لنهػا شػيئاً. هػا أع عدؾ، أق ك اهلل أهػاح  عػك اععياػا    

فػرتك ا 91‘‘ اظت مػافمت ج لنهعا اع ؤعؤ ’’ قاـ إث نياعه عال اورض  ضوه ’’ ل يااهه ةلاؿ: ألا شتوم اهلل
 إف اها عم قوم اهلل هاعفوا جمًن لنه ’’ هم ة يه اهلل اهاح ا   اعوااد  ات ةسا  ا  لتعد ا اهلل ة يه فيشا

اؿ:  لتػػك: إف اهلل فػػ ض ة ػػى ائعػػا هػػاعلاؿ، نيػػاؿ: فعػػا هاعػػك ل جمشػػاقا لاي ػػك  جمشػػاقا ل اسػػك، نيػػ
اضتػػب أف ةلػػدر ا أقفسػػهم هضػػوفا اعنػػاس فاػػأل اا ييػػ  مل ةعاعػػص اهلل اعواػػاد هػػرتؾ اظت ػػ ا   إفتػػا طػػاعاهم 
هاعشك  ة يها إذا قنا عتا فاظتاح ر عاللاناع ةب قنا ؿ لا أهاحه اهلل لب غًن لامػص شػ ةي للاػا  ة ػى 

اع ةػػب هوػػض اظتانػػا ت  لػػب اػػ   اصتهػػا  إفتػػا الانوػػاا لنػػه لػػدلٌن لػػب اتلانػػااعشػػارع  يػػا لامػػاء ةػػب اظت
عوػارض شػ ةي ةشػهد اعػدعيا هاةااػػار  ياتلانػاع لػب اعاانػ  عضػػيب اضتػاؿ ل ةػد  أ  وف اظتانػا ؿ ذرةوػػا 
إث لػػػا ةكػػػ   أ  نتنػػػ  أ  وف ل اظتانػػػا ؿ  مػػػه شػػػاها قفعػػػب إعيػػػه اعاػػػارؾ  مل ةفعػػػب إعيػػػه غػػػًن  فعػػػب ة ػػػم 

 هالاناةه.
 

ص دةا لػػب اعاازةػػ   اتنػػاهالؾ  اعكسػػقشػػعا اتنيوػػال اتنياوػػاد اإلنػػاللي  يػػ عك رتيػػ  اوج فاتقاػػا 
 ة ػى ات قفاؽ  غًن  ذعك ت هد أف ةكاف ل دائ ة اضتالؿ  هويدا ةػب اضتػ اـ  عػ ا ؾتػد اإلنػالـ نيػدحـ  
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اء  اعفاػاف الناةا   ح ؼ ظتا فيها لب إض ار هاجملاع  ل ةليدقػه أ  ل اجمالنيػه أ  للالاقػه. فحػـ  اعاغػ
 .92اصتنسيا  الناةا اطتعار  اظتخدرا 

 

متا ػػػػػ  ةػػػػػب غػػػػػًن  لػػػػػب اعػػػػػنظم  ي يػػػػػ عك قظػػػػػ  اإلنػػػػػالـ إث اظتػػػػػاؿ فعفهػػػػػـا اظتػػػػػاؿ ل اعفلػػػػػه اإلنػػػػػالل
اظتػػػػػاؿ اػػػػػا لػػػػػا نتيػػػػػا إعيػػػػػه ‘‘ در احملاػػػػػار’’ شػػػػػ ةا ففػػػػػي  اتنياوػػػػػادةا.فاظتاؿ اػػػػػا اعػػػػػ ي كتازاتقافػػػػػاع هػػػػػه
قثاػػػػػم هاعػػػػػاؿ يافػػػػػا اعنػػػػػاس أ  هضػػػػػوهم  اعالػػػػػـا ةثاػػػػػم  اععاػػػػػ   نتكػػػػػب ادجمػػػػػار  عانيػػػػػم اضتامػػػػػا  اظتاعيػػػػػا

 .93هبا  إهاحا اإلقافاع هبا ش ةا
 

ه هع ةػػب شػػ ةي لػػب أرض أ  لاػػاع أ  حيػػااف أ  طػػًن أ  قلػػاد أ  لنفوػػا نتكػػب دت كػػه  كػػفكػػا لػػا نتكػػب دت
يع كيػػا لنفوػػا اعوػػٌن اظتاػػأم ة نػػااء يػػاف ذعػػك ل ةلػػار أ  حيػػااف،  لػػا ت نتكػػب حيازقػػه لػػب اوشػػياء 

اهلا أ حيػػز  عكنػػه ت ةنافػػ  هػػه ف قػػه ت ةوػػد لػػات شػػ ةا  إف ةػػد ل ةػػ ؼ اعنػػاس لػػات وف اعوػػربة مبػػا اعسػػ
 .94ةوارب  اعشارع ت لا ةوارب  اعناس  لثا ذعك اظتياا  اطتع   اطتنزة   اعدـ

 

 يػػ عك لفهػػـا اعسػػ   ل اإلنػػالـ فػػاعل آف ةوػػرب ةػػب اعسػػ   هعػػ ؽ ؼتا فػػا ي هػػا قػػدؿ ة ػػى لوػػا   نيػػيم 
.  اععياػػػػا  انػػػػا نيػػػػد رتوػػػػم اضتػػػػالؿ 95‘‘ي ػػػػاا لػػػػب طياػػػػا  لارزنينػػػػايم’’ نييػػػػا ةلػػػػاؿ اهلل قوػػػػاث: أجمال

 .  يا ح اـ ف يس هعيص  نييػا لػا اعاػ   أي ػه  شػ هه  مل ةكػب ة يػه فيػه ضػ ر ل اعػدقيا  ت ل96 اع  ة 
سػػاا يعػػا أف اععياػػا  انػػم ةػػاـ ظتػػا طػػا  ي  97وهنػػا طاهػػم هاعا ييػػا.اآلجمػػ ة  نييػػا: اععياػػا  اعػػ هائح: 

فاععياػػا  الػػاضتا عالنػػاهالؾ  اتنػػافادة لنهػػا ألػػا اطتاائػػث فحػػ اـ انػػاهاليها  اتنػػافادة  98 طوعػػا.
ةلػاؿ اهلل قوػػاث ’’ لنهػا  أحياقػا ةػرب اعلػػ آف ةػب اعسػ   هػاع زؽ  ةلوػػد هػه اظتػ اد اعػيت ت هػػد لنهػا ع حيػاة 

ع ػػ ي آلنػػاا ل اضتيػػاة اعػػدقيا نيػػا لػػب حػػـ  زةنػػا اهلل اعػػيت أجمػػ ج عواػػاد   اععياػػا  لػػب اعػػ زؽ نيػػا اػػي ا:’’ 
ي ػاا ؽتػا رزنيكػم اهلل ’’ .  ةلػاؿ مػا  ةػال 99‘‘جماعوا ةػـا اعليالػا يػ عك قفوػا اوةػا  علػـا ةو عػاف

 .100‘‘حالت طياا
 

أهنػا ’’ فاعسػ   ل اونياوػاد اإلنػاللي اػي اععياػا  مبوػىن 101اع زؽ ةند أاا اعسنا لا الح اتقافاع هه
اهلل قوػاث ع واػاد اعيت ةػؤدي انػاوعاعتا إث حتسػٌن لنفػ  لػادي  أجمالنيػي  اظتااد اعنافوا اطتًنة اظتعناحا لب

إث أي لػػب اػػ    ئ ر حػػي ع عسػػاه ك ل حػػٌن أف اظتػػااد اعػػيت ت قنػػاج لثػػا اػػ ا اعاحسػػٌن أ  اعػػيت قيسػػ
 اصتااقص ت قوارب لااد اناهالييا.
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قكػػػاف  قشػػػاء اعسػػػو  ل قو ةػػػ  أ  ل ل  إف اػػػ ا اع فهػػػـا ةػػػؤد إث اةااػػػارا  انياوػػػادةا لهعػػػا نػػػااء 
ضػػػػعاف ة ػػػػى  تلػػػػات ظتسػػػػ م    قوػػػػاث ت قوػػػػ ح أف قكػػػػاف  سػػػػاؽ. فاطتاائػػػػث اعػػػػيت ح لهػػػػا نػػػػاحاقهاع

 .102‘‘لا فها
 

 اعشػي ةلاضػي  حتػ مي 103‘‘.ةلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م ف ف اهلل حـ  هي  اطتع   اظتياا  اطتنزةػ   اوالػناـ
 .104‘‘ عاعه حـ  اختاذلا حـ  اناو’’ دة اعفلهيا ةعلاحت مي قونيوه طالا ا

 

 إذا قظ قػػا إث لفهػػـا اعسػػ   ل اونياوػػاد اعاضػػوي  مػػدقا أقػػه ةلػػ ر أف اعسػػ   اػػي أي شػػيء نتكػػب أف 
فاعليعػػػػا ل اتنياوػػػػاد اعاضػػػػوي قااعػػػػد  قنشػػػػا ل اعسػػػػاؽ  ت ةالنيػػػػا عتػػػػا ’’ ةاػػػػاح  عػػػػه لنفوػػػػا انياوػػػػادةا 

. ة ػى ةكسػي 105‘‘اػدا ؿ  ةكػاف قافوػاهاوجمالؽ أ  هاعدةب فعا داـ اعشيء عه نييعا قاادعيا ف ه حب اع
 اتنياواد اإلناللي ف قه نتن  لب اعادا ؿ اع ي عيس عه اظتنفوا اظتواربة ش ةا.

 

ارقاػػػاط اتنياوػػػاد اإلنػػػاللي مبفػػػاايم اإلنػػػالـ ةػػػب اعكػػػاف  اضتيػػػاة  ط ةلاػػػه اطتاالػػػا ل قفسػػػًن اوشػػػياء  
 .ناللي ةب اظت كيا اطتاالا  ةب اع محياظتفهـا اإل

 

لفهالػػا   عػػيس نػػ عاقا لع لػػا يعػػا ةوعػػى ع ػػ هحأف اظت كيػػا حػػب رةاةػػا ةاضػػعب اظتسػػؤعيا  فاإلنػػالـ ةػػ ك
اإلنػػاللي يثػػًن لػػب  ظتػػادي اطتػػاعص فيػدجما ل قعػػاؽ اعػػ هح مبدعاعػػهأرمػص  أ نػػ  ؽتػػا ةونيػػه ل اضتسػػا  ا

 اعنشاطا  اعيت قوارب جمسارة مبنظار آجم  غًن إناللي.
 

ي ةػػػب اظت كيػػا أثػػ   ل ييفيػػا اتنػػػافادة لػػب حػػب اظت كيػػػا  لػػب اععايوػػي أف ةكػػاف عتػػػ ا اظتفهػػـا اإلنػػالل
اطتاالا  حتدةداا  فلا وطاراا اإلناللي يعا أف لب اععايوي أةضػاً أف ةاػاث  اضتلػا اتنياوػادي مبفهػـا 

أةضاً هاعدرما اعيت لتدداا لدك ةعب اظتفهـا  ق يز   هاعااس ةػؤث  اظتفهػـا ة ػى غتػ ي  ةب اع هحاإلنالـ 
 ت كتػػاز أف ةوػػزؿ ةػػب قػػأثًن اظتفػػاايم  ؿ قعايلػػه فػػال هػػد أف ةػػدرس جمػػالؿ ذعػػكلي جمػػالاتنياوػػاد اإلنػػال

 .106اإلنالليا اظتخ افا جمالؿ اعاعايب
 

ارقاػػاط اتنياوػػاد اإلنػػاللي مبػػا ةثاػػه اإلنػػالـ ل اعايئػػا اإلنػػالليا لػػب ةااطػػ   أحانػػيس نيائعػػا  (5)
ااةػػا لػػب اضتػػص سػػ م ةنة ػػى لفاايعػػه اطتاالػػه يواطفػػا اتجمػػاة اعوالػػا اعػػيت قفجػػ  ل ني ػػص يػػا ل

عتػػم ل اولهػػم  أفػػ احهم اػػ ا اعيناػػاع  ةاػػدفب قاوػػا عدرمػػا اعشػػوار اعوػػاطفي عألجمػػ ةب  اظتشػػاريا 
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 وص د ر جمعًنا ل قكيي    حي عإلقساف هاعوااط   اظتشاة   اا قهاوجماة  اقوها اعكيا  اع
 .107اضتياة اتنياوادةا  قساقد اظت اص فيعا ةساهدفه لب غاةا 

 قواص يثًنة ق ي  لنها هوضها:  ل ذعك  رد 
 

أي ل اعػدةب  اضت لػا ت ل اعنسػص  عتػ ا نييػا: أجمػاة اعػدةب  108‘‘إفتا اظتؤلناف أجمػاة’’ ةلاؿ اهلل قواث: 
خاعفػػػا اعػػػدةب  اجمػػػاة اعػػػدةب ت قنلعػػػ  مبخاعفػػػا أثاػػػم لػػػب اجمػػػاة اعنسػػػص. فػػػ ف أجمػػػاة اعنسػػػص قنلعػػػ  مب

 .109اعنسص
 

... فهػػػ ا ألػػػ  صتعيػػػ  اطت ػػػب اعاوػػػا ف ة ػػػى اعػػػرب 110‘‘  اعالػػػاك قوػػػا قاا ة ػػػى اعػػػرب’’  ةلػػػاؿ اهلل قوػػػاث: 
 اعالػػاك. أي ةوػػٌن هوضػػكم هوضػػا  حتػػاثاا ة ػػى لػػا ألػػ  اهلل قوػػاث  اةع ػػاا هػػه.  اقاهػػاا ةعػػا هنػػي اهلل ةنػػه 
 الانوػػاا لنػػه فػػااهلل قوػػاث ةػػدةاا إث اعػػرب لػػ  اعالػػاك عػػه.  ذعػػك وف ل اعالػػاك رضػػا اهلل قوػػاث.  ل اعػػرب 

س  لب رتي  هٌن رضا اهلل قواث  رضػا اعنػاس فلػد دتػم نػوادقه  ةعػم قفواػه .  اعاوػا ف ة ػى رضا اعنا
 مباعػػه. ىناعػػرب  اعالػػاك ةكػػاف هامػػاد  . فاامػػص ة ػػى اعوػػامل أف ةوػػٌن اعنػػاس هو عػػه فػػيو عهم  ةويػػنهم اعغػػ

 .111 اعشجاع هشجاةاه ل نايا اهلل  أف ةكاف اظتس عاف لاظاا ةب ياعيد اعااحدة
 

ةلػػاؿ اع نػػاؿ .   112ى اهلل ة يػػه  نػػ م : اظتسػػ م أجمػػا اظتسػػ م ت ةظ عػػه  ت مت عػػه  ت لتلػػ   ةلػػاؿ الػػ 
لثػػا اظتػػؤلنٌن ل قػػاادام  قػػ ازتهم  قوػػاطفهم لثػػا اصتسػػد إذا اشػػاكي لنػػه ةضػػا الػػ ى اهلل ة يػػه  نػػ م 

.. 114ةلػػػاؿ اظتػػػؤلب ع عػػػؤلب ياعانيػػػاف ةشػػػد هوضػػػه هوضػػػا  .113قػػػداةي عػػػه نػػػائ  اصتسػػػد هاعسػػػه   اضتعػػػى
د عػ عك اعػ يب اعلػاي فػ ذا  ات  نيػاي مبػا هااطنػا...  عػ عك نف أنيااام عتػم ريػب  ضػويفهم لسػا ذعك و

نييا ل اضتدةث قفضيا اتماعاع ة ى اتقف اد  لدح اتقوػاؿ ة ػى تقفوػاؿ. فػ ف اعانيػاف إذا قفاالػا 
ه أدىن هعا  إذا اقوا ثام اتقافاع هه هكا لا ة اد لنه. يعا أقه الوص ة ى يا أحد أف لتوا عنفس

لػػا لتاػػاج إعيػػه ات مبوا قػػا ةػػدة عػػه ف لعػػه طوػػاـ عػػا ةػػددقا قوػػص حتوػػي ها لػػب رزع  طحػػب  جماػػز  الػػناع 
اتمها عووص حوػ   ف ػ عك نييػا اإلقسػاف لػد  هػاععا   ت نتكنػه اعافػ د ةػب اصتعاةػا هويشػه هػا ةفالػ  

 .115هوضهم عاوض ل لواحل اعدارةب
 

 .116م حآل كتص وجميه لا كتص عنفسهت ةؤلب أحدي’’  ةلاؿ ال ى اهلل ة يه  ن م 
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فاعنوػػػػاص اعسػػػػاهلا لػػػػب اعلػػػػ آف  اعسػػػػنا قلػػػػ ر أف قكػػػػاف هػػػػٌن أف اداجملاعػػػػ  اوجمػػػػاة  اعاكافػػػػا  اظتشػػػػاريا 
 اعاضػػالب ل ميعػػ  اضتيػػاة فاإلقسػػاف ت لتػػص عنفسػػه اطتاػػز  اضتيػػاة فحسػػص لتػػص عنفسػػه اضت ةػػا  اعو ػػم 

ه  لشػػاة     مداقػػهأ  مػػدة  ريه ل إحسانػػه ةوػػين أف ةشػػافيجػػص ة يػػه أف لتػػص وجميػػه لػػا لتػػص عنفسػػ
ت ةػػؤلب أحػػديم حػػآل لتػػص وجميػػه لػػا ’’ هاعػػ ي  انػػا إف اإللػػاـ اعاخػػاري رضػػي اهلل ةنػػه ذيػػ  اضتػػدةث 

ل ياػػػا  اإلنتػػػاف مت مو ػػػه ةنااقػػػا ع اػػػا   اػػػ ا ةػػػدؿ ة ػػػى أف اإلنتػػػاف ت ةلاوػػػ  ة ػػػى ‘‘ لتػػػص عنفسػػػه
 اوالاؿ فل  ها ةاجا زاا إث يا ف ع لب ف  ةه.

اعوالنيػػػػا هػػػػٌن اإلنتػػػػاف  اعالػػػػاك لػػػػب مهػػػػا  هػػػػٌن اعالػػػػدـ اتنيوػػػػاادي  ثيلػػػػا مػػػػدا ل اظتفهػػػػـا  إف (6)
 ض   اهلل لثال ني ةا ياقم آلنا لععئنػا ةأةاهػا رزنيهػا رةػدا لػب يػا ’’ ةلاؿ اهلل قواث ياإلنالل

 .117لكاف فكف   هأقوم اهلل فأذانيها اهلل عااس اصتاع  اطتاؼ مبا ياقاا ةونواف
 

 عػا أف أاػا اعلػ ك آلنػاا  اقلػاا عفاحنػا ة ػيهم ه يػا  لػب اعسػعاء  اورض  عكػب  : ’’   ةلاؿ اهلل قوػاث
فل ػػم انػػاغف  ا رهكػػم إقػػه يػػاف غفػػارا ’’ .  ةلػػاؿ اهلل قوػػاث : 118يػػ هاا فأجمػػ قاام مبػػا يػػاقاا ةكسػػااف

 ةلػػاؿ :  119دديم هػػألااؿ  هنػػٌن  كتوػػا عكػػم منػػا   كتوػػا عكػػم أهنػػارانتػػة نػػا اعسػػعاء ة ػػيكم لػػدرارا   
 .120‘‘ةاب اهلل كتوا عه ؼت ما  ة زنيه لب حيث ت لتاسص  لب

 

 اظتوػ  ؼ أف نيػـا قػاح مل ةسػغف  ا ف ػم ةاحسػب حػاعتم  اػ   اوةػا  قايػٌن عنػا أف اعػ زؽ اعػافًن  فتػا  إفتػا 
 اا قاه  إلنتاف أاا اعالاك  قلااام...

 

د  ل اع غػا اتنياوػادةا  ةالح  أف اضتدةث ل اػ   اآلةػا  رتيوػا لامػه إث اصتعاةػا  عػيس إث اعفػ  ’’ 
إف اتنياواد يكا أ  اجملاع  يكا  ت متص اعفػ د أ  اصتػزء  لػب مث ةػدجما ل قعػاؽ اعاح يػا اعك ػي ’’ 

هه لب ا   اظتالحظا دنييب  ةهم رماؿ اتنياواد اظتواالػ ةب.. اح ي ي اصتزئي.  اظتوىن اع ي ـت   عيدجما اع
 .121‘‘قعاؽ اعاح يا اعك يأف ةو فا  وف درانا اعانعيا اتنياوادةا قدجما ل 

(  إف اعنظاـ اتنياوادي اإلناللي ةاكاف لب ةناال  نياه ا ع اغيًن  ةااني  هوضها ة ػى هوػض فيعػا 6)
هينهػا  ةنسػجم فيعػػا هينهػا اقسػجالا قالػػا،  ةوػاد اػ ا اعاانيػػ   اتقسػجاـ لػب اػػ   اعوناالػ  اعػػيت 

قكػاف اي  نظػاـ.  اعوناالػ  اعػيتقكاف اتنياوادي اإلناللي إث اعف سفا اعيت ةساند إعيهػا اػ ا اع
 داا إث ثالثا ةناال .قظاـ انياوادي نتكب أف ق  
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 ع نظاـ اتنياوادي ةافب ل  ف سفا اعنظاـ.غ ض لوٌن   (2
 

يػا أـ هػات  لاعػارة لالدلػا قاػاج ةػام فيػه هػأدا   هدائقاع لوٌن لب اعفب اتقاامي  اػا أف ات  (3
 ظيم. لا اا قاةيا اعوعا لب حيث اعالسيم  اعاخوص  اعان

 

قػػاع لوػػٌن لػػب اعانظػػيم اعلػػاقا   اعسيانػػي  اتماعػػاةي ةاانيػػ  ة ػػى لػػاذا يػػاف اعلػػاقاف ةسػػع   (4
  يا اعف دةا  ح ةا اعاوانيد  ح ةا اعوعا  اتقااج  اتناهالؾ أـ ةض  نييادا ة ى اظت كيا لتدكهاظت 

 .122 اضت ةا
 

 ث  هاعاواعيم اعدةنيا  قؤث  فيها:عااس ف هنا قاأاعث ةاانيفاف ة ى ف سفا اعنظاـ  ها اعث فاعونو  او ؿ
 

 ألا اعونو  اعثا : فها ةااني  ة ى قلدـ اعو ـا  اعفب اتقاامي غ ض اعنظاـ اتنياواد اإلناللي: 
ؽتكػػػب يعػػػا ةهػػػدؼ اعنظػػػاـ اعشػػػياةي إث اشػػػااع  يػػػب أيػػػرب رهػػػحث ل حتلةشػػػاعا غػػػ ض اعنظػػػاـ اع أشتػػػا

ادي فاحليػػب أيػػرب رهػػح ؽتكػػب ػتعػػار شػػاط اتنياوػػا هاعاػػاس ةػػاحكم اػػ ا اعغػػ ض ل اعنياضتامػػا  اع ئيسػػ
 نشاط اتنياوادي ل اعنظاـ اع اشتاس  اا اع ي لتدد اتقااج  حجعػه  قػاع اظتناجػا  مبػا لتلػب ادفػه ع

 عػػ ا فػػ ف اػػ ا اعنظػػاـ ةوعػػا ة ػػى انػػاغالؿ يػػا ‘‘  اػػا إشػػااع اضتامػػا  اعنظػػاـ اعشػػياةي اػػدؼ  ’’ 
اللي متا ػ  دتالػا ةػب اعنظػالٌن اعسػاهلٌن  ذعػك أقػه ت ةهػدؼ اظتاارد اظتناجا عكػب قظػاـ اتنياوػاد اتنػ

إث حتليػػب لوػػ حا اعفػػ د  حػػد  يعػػا ل اعنظػػاـ اع أشتػػاس  ت إث حتليػػب  لوػػ حا اصتعاةػػا فحسػػص يعػػا 
م  احػػد فػػال نتكػػب نيػػ  حتليػػب لوػػ حا اعفػػ د  اصتعاةػػا ل  اػػا اضتػػاؿ ل اعنظػػاـ اعشػػياةي هػػا ةهػػدؼ إث

ف ػت يػا ع شػاط اتنياوػادي لػب غػًنأي اةااػار آجمػ  وف حتليػب ايػرب رهػح ايرب رهػح ؽتكػب  حػد  أف ةكػا 
 ػى حسػا  ؽتكب عيس لب شاقه أف ةضعب إفتا ةام ة ى حسا  اعوعاؿ لب مها هضػغ  أمػارام،  ة

 ف  اتذتاف إث أيرب حد ؽتكب  ا ا لا ةانال ل  فك ة اعوداعػا اتنياوػادةا اظتساه كٌن لب مها أجم ك ه
 اإلنالليا.

 

وهنا دتيم ل اإلقساف  اإشااع اضتاما  اعيت ةهدؼ إعيها اعنظم ت ةضعب جمًنا عألف اد  اصتعاة ي عك 
أغ ى غ ةزة  اي غ ةزة اظت كيا  ح ةا اعاو ؼ. فاعنظاـ اتنياوادي اإلناللي ةلػـا اهاػداء ة ػى اعاحليػب 

يػػػػا  اتقاػػػػاج لوػػػػ حا اعفػػػػ د  لوػػػػ حا اصتعاةػػػػا لوػػػػا  كتوػػػػا لنهعػػػػا اػػػػدفا لااشػػػػ ا  قوػػػػىن هبػػػػ ا إف اظت ك
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 اتناهالؾ عيسم حلانيا لع لا حبيث قوعي اظتاعك ح ةا اعاوػ ؼ ييفعػا شػاء هػا اػي حلػاؽ لليػدة 
 رتيوا.  اعناس ظتو حا اظتس عٌن 
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 ع ولاد. 15 . اعف سفا اعل آقيا ص دياار شانيي دقياطأدار اعفك 337اإلنالـ  اعانعيا ص   11
 عواد اعسالـ اار ف. 391اا اظتن ر هب نا  اعويدي ل ك اعاح ةب مه ةص نًنة هب اشاـ   12
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اا أها اضتارث اع يث هب نود هب ةاد اع زتب اعفهعي لاتام اظتو ي اإللاـ اعاارع لب قاهوي اعااهوٌن  أرت    18

اعو عاء ة ى مالعاه  إلالاه  ة ا ل قااه ل اعفله  اضتدةث  اا الاـ أاا  لو  ل زلاقه نياؿ اعشافوي اع يث هب نود 
 .91، 2/91أفله لب لاعك إت أقه ضيوه أالحاهه. مه ةص اوشتاء اع غا  

 .329اولااؿ  19
اع ـ   نيد ذي   اهب لند  ل اعوحاهه  اظتلانيس علاه  اشته م  ي هب لينا هب ني   ألًن اعلا  مبو  لب نياا ل ك  20

 .2/191اإلالاها 

اا ةع    هب اعواص هب  ائا هب ااشم هب نويد اعل شي اعسهعي الحا ي م يا  لشهار فاقح لو  أها ةاد   21
 .1/250اهلل اإلالاها 

اإلالاها  اا ةاادة هب اعوالم هب  نييس هب االـ  هب  فه  اوقوار اها اعاعيد  اا لب اعنلااء الحا ي م يا:  22
1/221. 

صتعاؿ  عدةب هب أ ي اظتخانب ةان  هب قل   اوقاهكي ط  3/33,32لو   اعلاا ة  ؾاعنجـا اعظاا ة ل ل ا   23
 .3752أ ػتعد ةاد اعلادر اعوعادي دار اعفك  اضتدةث 12اػ  شتالاا اإلنالـ 3113دار اعكاص اظتو ةا
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يا هاشا هب ػتعد اعااي وشتاة 2/327ع اغدادي  اػ.  ادةا اعوارفٌن3153وا او ث لعاوا اظتواادة اعلاا ة اععا

 ـ.3720اػ طا  انااقااؿ 3117اظتاال 

 ـ.3791طا  اعتيئا اظتو ةا اعوالا ع كاا  ػ ننا  252أ  5/255اصتال  وحكاـ اعل آف ع ل طي   26
اها ذر اعغفاري رضي اهلل ةنها اعزااد اعوادؽ اع هجا  نيد اجما   ل اشته عكب اعشهار اف اشته مند  هب مناد    27

  لا هوداا. 9/325كب  نييا ةاد اهلل اتالاهاهب لس

تهب نود ط دار  1/90اػ  اععالا  اعكربك 3179ةاـ  2اظتعاوا اعس فيا  لكاااها ط 7اطت اج و ي ةان     28
 .1/390الادر هًن   هدف قارةب  الحيح لس م
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 .19عاللاـ هب دتييا ياا  اعتالؿ ةدد  31ها  لب نئا ة عا  اع ةيا  3/32الحيح اعاخاري   30
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 ة ى اعاحا ي ط ةيسي اضت ي   قدذي ة اضتفاظ. اهلل اع اي حتليب:

 .335اطت اج تهب ةان    33
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  اعاداةا  اعنهاةا. 1/3172اضتفاظ 

 .31اعسيانيا اعش ةيا ص   35
 اػ3101/ لكااا اعف نياف 2وزتد ةاد اع زتب اعاناء اعساةايت ط 3/215ني ل  لنحا اظتواادلسند ا ي دا د اععيا  36

 .3797د/ شانيي ازتد دةنا دار اعفك   320اإلنالـ  اعاعيا اونياوادةا   37
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 . اجماوار ػتعد ة ي اعواها  داراعاياف اعو  ي هد ف قارةب.2/35ؼتاو  قفسًناهب يثًن   41
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 ؼتاو ا. 2/271ض اعلدة اصتال  اعوغًن في  46
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 .51نارة اعلوص   51
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 .32اطت اج و ي ةان    68
اوشو ي اام  ثالث ل ا  ل ة لب اعيعب إث لكا حيث أن م مث إث  ضاراا ةاد اهلل هب  نييس هب ن يم هب  ح  69
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